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SARI 
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Jawa di Desa Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dra. Rini Iswari, M. Si dan Kuncoro Bayu Prasetyo, S. 

Ant, MA. 109 halaman,  

Kata Kunci: Unggah-ungguh, Keluarga Jawa, Pergeseran 

Unggah-ungguh masyarakat Jawa mengatur cara bertingkah laku masyarakat 

sesuai dengan kebudayaan Jawa. Unggah-ungguh Jawa sering diartikann sebagai 

tata krama atau sopan santun seseorang, identik dengan nilai hormat atau adanya 

tingkatan hirarkhi. Masyarakat Desa Cemanggah Lor sebagian besar adalah orang 

Jawa asli yang masih menjalankan beberapa tradisi Jawa seperi suran, nyadran 

dan sedekah bumi, namun seiring perkembangan zaman apakah unggah-ungguh di 

Desa Cemanggah Lor tetap berjalan dengan baik. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk (1) Mengetahui sosialisasi unggah-ungguh dalam Keluarga Jawa di 

Desa Cemanggah Lor, (2) Mengetahui Pergeseran unggah-ungguh dalam keluarga 

Jawa di Desa Cemanggah Lor.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitiannya berada di Desa Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah Keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 

teknik Triangulasi Data. Teknik analisis dalam penelitian ini meliputi: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau 

veifikasi. Penelitian ini menggunakan konsep sosialisasi dalam keluarga Jawa 

Geertz dan konsep perubahan sosial Sztompka sebagai pisau analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses sosialisasi di Desa 

Cemanggah Lor tidak berjalan dengan lancar karena ada kendala-kendala yakni 

lemahnya sosialisasi orang tua, kedua anak-anak dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor terpengaruh oleh televisi dan gadget. (2) Peregeseran dapat dilihat 

dari cara berinteraksi, baik dalam berbahasa maupun dalam bertingkah laku. 

Penyebab pergeseran unggah-ungguh karena lemahnya sosialisasi, pengaruh 

lingkungan dan pengaruh perkembangan teknologi di Desa Cemanggah Lor.  

Saran dalam penelitian ini adalah bagi Pemerintah Daerah, melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat membuat kebijakan yang bertujuan 

melestarikan budaya Jawa di Desa Cemanggah Lor salah satunya dengan 

mewajibkan berbahasa Jawa ketika ada rapat/perkumpulan atau kebijakan lain 

yang mengarah pada pelestarian budaya Jawa. 
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ABSTRACT 

 

Unggah-ungguh is a value of Javanese society to control how to behave in 

accordance with Javanese Culture. Most of Cemanggah Lor villagers are 

native Javanese that are still running Javanese tradition as suran, nyadran, 

sedekah bumi, etc. Family is the bridge to socialize unggah-ungguh of 

Java but over the times that bring new culture, it is questioned whether 

unggah-ungguh in Javanese family in Cemanggah Lor village still run 

well or not. This research used qualitative research method, the research 

location is in Cemanggah Lor village, Semarang Regency. This research 

used the concept of socialization in the Javanese family by Geertz, the 

socialization concept by Soe’oed and the social change concept by 

Sztompka as a knife of analysis. The results of this research indicate that : 

(1) Socialization of unggah-ungguh is still held in the Javanese family, the 

socialization starts from 4 years old, the primary socialization is in family 

and secondary socialization is in the school institution and TPQ. (2) 

Unggah-ungguh shift occurred in Cemanggah Lor village, this shift can be 

seen from the comparison of interaction between past and present. 

Unggah-ungguh shifting is seen through three things that are the 

difference of unggah-ungguh itself, time and social system.  

Keyword : Unggah-ungguh, Javanese Family, Shift 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

 

 Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan 

membutuhkan bantuan satu sama lain. Mahluk sosial dapat diwudujudkan dalam 

bentuk masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu daerah tertentu. Setiap 

masyarakat mempunyai tata cara hidup dengan kebudayaan-kebudayaan yang 

berbeda-beda. Indonesia sebagai negara yang multikultural mempunyai beragam 

masyarakat yang hidup dan tinggal menyebar di pulau-pulau di Indonesia, salah 

satunya masyarakat yang tinggal di pulau Jawa. Masyarakat yang tinggal di 

pulau Jawa masih terdiri dari beberapa bagian, salah satunya yakni masyarakat 

Jawa.  

 Spesifikasi masyarakat Jawa dapat dibedakan menjadi 2 yakni 

masyarakat Jawa pesisir dan masyarakat Jawa pedalaman. Suseno (1996:11) 

Kebudayaan Jawa dibedakan menjadi Jawa pesisiran dan Jawa pedalaman. Jawa 

pesisiran merupakan masyarakat Jawa yang berada didaerah pantai utara dan 

pantai selatan pulau Jawa. Daerah pantai utara meliputi eks karasidenan 

Pekalongan, Tuban, Semarang, Surabaya, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi 

sedangkan daerah pantai selatan meliputi daerah Banjarnegara, Purbolinggo, 

Purwokerto dan Banyumas. Sifat-sifat umum masyarakat pesisir adalah terbuka 

dan lugas. 
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 Letak geografis antara masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisiran 

yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan karakteristik dalam 

masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa pedalaman yang dekat dengan keraton (pusat 

kebudayaan Jawa) secara otomatis akan banyak terpengaruh dengan kebudayaan 

Jawa yang masih asli. Masyarakat Jawa yang dekat dengan keraton dapat 

mengenal lebih dekat dan mempraktikan nilai-nilai budaya Jawa sehingga sifat 

dan perilakunya disesuaikan dan tidak jauh berbeda dengan penghuni keraton.  

Menurut Mulder (dalam setyorini, 2001:41) Masyarakat Jawa pedalaman 

adalah masyarakat yang sangat kental dilandasi oleh nilai-nilai budaya Jawa 

yang dianggap halus, menekankan sopan santun dan cenderung menghindari 

konflik. Masyarakat Jawa pedalaman memiliki corak kehidupan masyarakat 

yang homogen dan banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Sistem dalam 

masyarakat Jawa sudah mulai dimainkan sejak berada dalam lingkungan 

keluarga. Sehingga untuk melihat karakteristik masyarakat Jawa dapat dilakukan 

melalui sistem yang ada dalam keluarga Jawa.  

Keluarga secara umum merupakan jembatan untuk individu dengan 

budaya masyarakatnya. Nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga nantinya akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi lingkungan masyarakat. 

Pemeliharaan nilai masyarakat Jawa tersebut didapat oleh individu melalui 

pengalamannya di dalam keluarga Jawa. Seorang anak dalam keluarga Jawa 

diajarkan nilai-nilai kesopanan sejak kecil yang diwujudkan dalam beberapa hal 

meliputi bahasa dan perilaku anak. Salah satu wujud dalam nilai kesopanan 

yakni dalam penyebutan istilah-istilah dalam keluarga Jawa. Istilah-istilah dalam 
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keluarga Jawa dijadikan sebagai alat dalam berinteraksi karena dalam keluarga 

Jawa, menyapa seseorang tanpa menggunakan peristilahan dianggap sebagai 

ketidaksopanan.  

Keluarga Jawa memiliki sistem pertalian yang diwujudkan dengan 

penyebutan istilah-istilah dalam keluarga dan sanak saudaranya. Geertz 

(1983:21) Pola penyebutan istilah-istilah yang dapat ditemui dalam masyarakat 

Jawa yakni akhiran-akhiran seperti de, lik, mas mbak yu. Jika individu 

ditempatkan sebagai seorang anak maka istilah de yang artinya gede/besar untuk 

penyebutan kakak dari ayah atau pun ibu, lik yang artinya cilik/kecil merupakan 

penyebutan bagi adik dari ayah atau pun ibu. Mas dan mbakyu merupakan istilah 

untuk menyebut saudara dalam keluarga Jawa yang lebih tua, atau bisa juga 

sebutan untuk anak dari de.  

Interaksi sosial seorang anak baik dengan anggota keluarga dan dengan 

lingkungannya menjadi perhatian bagi masyarakat Jawa. Interaksi sosial dalam 

keluarga Jawa menentukan pola tingkah laku di dalam masyarakat Jawa.  

Keluarga Jawa merupakan awal seorang individu untuk belajar mengenai cara-

cara bertingkah laku dalam masyarakat. Interaksi yang berlangsung dalam 

keluarga Jawa apabila mengalami ketidaklancaran maka akan berpengaruh pula 

pada interaksi dalam masyarakat Jawa yang tidak wajar. Interaksi yang ada di 

dalam keluarga Jawa dijadikan suatu pedoman dalam menghadapi kehidupan 

sesuai nilai-nilai dalam masyarakat Jawa, oleh karena itu pentingnya peran orang 

tua dalam proses menanamkan nilai-nilai budaya Jawa yang disepakati oleh 

masyarakat.  
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Proses penanaman nilai-nilai dalam keluarga disebut dengan sosialisasi. 

Keluarga memiliki fungsi sosialisasi untuk mengajarkan nilai-nilai yang ada 

didalam sebuah masyarakat. Sosialisasi dilakukan sejak anak berusia dini. 

Sosialisasi yang pertama dan utama memang ada dalam keluarga sehingga 

sebaik mungkin pengajaran nilai-nilai dilakukan sesuai dengan yang diharapkan 

oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut nantinya akan menginternalisasi pada diri 

anak dan menjadi sebuah pedoman atau panduan dalam melakukan aktivitasnya 

di dalam masyarakat. Nilai-nilai atau aturan di dalam masyarakat Jawa/keluarga 

Jawa yang tidak tertulis yang sering disebut dengan unggah-ungguh. 

Unggah-ungguh yakni aturan atau tata cara dalam berbicara dan dalam 

bertingkah laku untuk menghargai dan menghormati orang lain dengan 

memerhatikan derajat atau usia. Mangunsuwito (2002) unggah-ungguh yaitu 

sopan santun atau tata krama. Unggah-ungguh sebagai nilai yang mengatur 

bagaimana seseorang bertindak sopan, menghormati, bertindak sesuai, 

berperilaku yang semestinya (baik), menghargai, dan juga berbahasa yang sesuai 

dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Unggah-ungguh umumnya 

dilakukan oleh individu yang memiliki status lebih rendah ke status sosial yang 

lebih tinggi atau yang sering disebut de ngan nilai hormat.  

Suseno (2001:56) unggah-ungguh identik dengan nilai hormat yaitu 

sikap orang Jawa dalam berbicara dan membawa diri selalu atau harus 

menunjukan sikap hormat kepada orang lain, sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya. Setiap orang jawa dalam berbicara dan bertingkah laku 

sebaiknya mengetahui derajat atau kedudukan lawan bicaranya. Nilai hormat 
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dimaksudkan sebagai realisasi dari kesopanan masyarakat Jawa. Nilai hormat 

dalam masyarakat Jawa dijadikan sebagai tolok ukur individu atau seseorang 

dalam masyarakat, apakah individu tersebut dapat di katakan memiliki unggah-

ungguh yang baik dan sesuai dengan nilai dalam masyarakat Jawa. Nilai hormat 

dalam norma masyarakat Jawa umumnya dilakukan kepada orang yang lebih tua 

dan orang yang memiliki kedudukan.  

Nilai hormat kepada orang yang lebih tua dilakukan oleh seorang dengan 

tolok ukur umur bahwa jika memiliki umur lebih rendah maka dengan kata lain 

menghormati orang di atasnya, seperti seorang anak yang menghormati orang 

tuanya dan menghormati anggota keluarganya yang dianggap lebih tua darinya. 

Penggunaan bahasa jawa, anak dalam berinteraksi dengan orang tua 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kedudukan yaitu dalam masyarakat 

Jawa sering disebut boso atau menggunkan bahasa yang halus seperti contoh 

tidak lagi menggunakan iyo ora tetapi menggunakan nggih mboten.  

Nilai hormat berdasarkan kedudukan atau individu yang memiliki derajat 

yang lebih tinggi. Individu yang memiliki derajat tinggi biasanya memiliki hak 

khusus yang sangat berbeda dengan rakyat kebanyakan, bukan hanya dalam hal 

sosial di masyarakat namun juga dalam hal bagaimana seseorang tersebut 

memiliki tempat dan pandangan yang tinggi di dalam masyarakat Jawa. Individu 

yang memiliki kekuasaan akan mendapatkan tempat tersendiri, seperti contoh 

dalam melakukan syukuran individu yang memiliki kekuasaan atau derajat 

tinggi paling diutamakan baik dalam hal perlakuan. Individu yang yang 

dianggap memiliki kedudukan dalam masyarakat Jawa misalnya guru atau 
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pegawai pemerintahan walaupun pada awalnya individu tersebut hanya individu 

biasa namun jika sudah memiliki derajat tersebut akan selalu dihormati dan 

biasanya hal itu menurun kepada anggota keluarga orang itu yang sama-sama di 

beri hormat dan bahkan di cap sebagai keluarga terhormat dalam mayarakat 

Jawa. Fenomena ini saya temukan salah satunya di Desa Cemanggah Lor.  

Desa Cemanggah Lor terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang. Daerah tersebut termasuk dataran tinggi yang letaknya tidak jauh 

dengan Gunung Ungaran. Desa Cemanggah Lor merupakan salah satu Desa di 

Kelurahan Branjang, akses untuk menuju Desa Cemanggah Lor agak sulit dari 

pusat keramaian Kota. Mayoritas warganya bermata pencaharian petani dan 

peternak. Pak Maizun selaku ketua RW 3 mengatakan bahwa warga Desa 

Cemanggah Lor berjumlah 510 jiwa.  

 Pada saat penulis melakukan observasi awal, terlihat seorang anak yang 

berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa ngoko dan dengan nada 

yang keras. Interaksi yang dilakukan antara orang tua dan anak dalam beberapa 

keluarga Jawa di Desa Cemanggah Lor cukup berbeda dengan apa yang 

disampaikan diatas. Orang tua berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa 

Jawa ngoko, sebaliknya anak juga tidak boso atau tidak menggunakan bahasa 

Jawa halus. apakah nilai hormat masih diterapkan sampai saat ini keluarga Jawa 

khususnya di Desa Cemanggah Lor ini, nilai hormat didasarkan dengan adanya 

tingkatan atau hirarkis sebagai bentuk sopan santun/unggah-ungguh dalam 

masyarakat Jawa. 
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Nilai hormat yang ada di Desa Cemanggah Lor bisa jadi sudah mulai 

bergeser seperti fenomena antara anak dan orang tua yang ditemukan oleh 

penulis. Fenomena tersebut tentu saja banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

Secara kasat mata, yang dapat penulis amati pada saat observasi awal adalah 

karena adanya teknologi yang mulai marak digunakan oleh anak-anak di Desa 

Cemanggah Lor, seperti yang penulis lihat ada seorang anak kecil yang bermain 

dengan gadgetnya. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor 

yang memengaruhi pergeseran nilai hormat di Desa Cemanggah Lor.  

Masyarakat Desa Cemanggah Lor saat ini sudah mulai bergerak 

mengikuti perkembangan zaman, salah satu faktor penyebabnya yakni karena 

dibangun sebuah tower sebagai signal internet. Masyarakat Desa Cemanggah 

Lor dapat lebih mudah dalam mengakses informasi, selain itu ada daerah wisata 

yang dekat dengan Desa Cemanggah Lor yang saat ini sedang marak didatangi 

oleh para wisatawan. Dengan adanya beberapa faktor di atas bisa jadi 

berpengaruh bagi nilai hormat dalam masyarakat Desa Cemanggah Lor.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai keadaan nilai hormat dalam keluarga Jawa saat ini, yakni  

bagaimana sosialisasi nilai hormat dan mengapa terjadi pergeseran nilai hormat 

dalam keluarga Jawa di Desa Cemanggah Lor dengan begitu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pergeseran nilai hormat dalam keluarga Jawa di 

Desa Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”. 
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2) RUMUSAN MASALAH  

a. Bagaimana sosialisasi unggah-ungguh dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, kabupaten Semarang? 

b. Bagaimana pergeseran unggah-ungguh dalam keluarga Jawa yang 

terjadi di Desa Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang? 

 

3) TUJUAN PENELITIAN 

a. Mengetahui sosialisasi unggah-ungguh dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

b. Mengetahui pergeseran unggah-ungguh dalam keluarga Jawa di Desa 

Mrunten, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.  

 

4) MANFAAT PENELITIAN  

a. Secara Teoritis  

1. Menambah pengetahuan mengenai pergeseran unggah-ungguh 

Jawa, yaitu nilai hormat dalam keluarga Jawa.  

2. Menambah pustaka ilmu pengetahuan bagi semua kalangan 

khususnya terkait dengan pengembangan ilmu Sosiologi Keluarga.  

3. Hasil penelitian dapat menambah khasanah Ilmu Sosiologi di SMA 

dalam materi Nilai dan Norma kelas X semester 1. 
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b. Secara Praktis  

1. Bermanfaat bagi Orang Jawa sebagai bahan untuk mengetahui 

pergeseran unggah-ungguh dalam keluarga Jawa.  

2. Bermanfaat bagi masyarakat luas dan pelajar sebagai bahan 

masukan untuk mengetahui pergeseran unggah-ungguh dalam 

keluarga Jawa saat ini. 

3. Bermanfaat Bagi Universitas sebagai bahan bacaan dan masukan 

atau sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.  

 

5) BATASAN ISTILAH 

1. Pergeseran 

  Pergeseran adalah suatu perubahan dari bentuk asli atau tujuan awal 

(http://najmunisa.wordpress.com/). Pegeseran terjadi karena adanya faktor 

pengaruh, baik dari internal maupun eksternal individu ataupun kelompok. 

Sztompka (1993) pergeseran dapat dibayangkan sebagai proses perubahan 

yang terjadi di dalam masyarakat atau mencakup system sosial.  Penelitian 

ini mengarah pada pergeseran nilai budaya yakni mulai adanya perbedaan 

penerapan nilai yang ada dalam Keluarga Jawa di Desa Cemanggah Lor.  

2. Unggah-ungguh 

Menurut Suseno (2001:52), unggah-ungguh identik dengan prinsip 

hormat yaitu suatu sikap dimana orang jawa dalam berbicara dan 

membawa diri selalu menunjukan sikap hormat kepada orang lain. Sesuai 

dengan derajat dan kedudukannya. Menurut Geertz (1983: 34) unggah-



10 
 

 

 

ungguh disebut juga dengan andap asor yaitu sikap merendahkan diri 

dengan sopan dan merupakan kelakuan yang benar yang harus ditunjukan 

kepada orang yang sederajat atau lebih tinggi. Unggah-ungguh yang di 

maksud dalam penelitian ini yakni tata cara dalam berbicara maupun 

bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati oleh 

masyarakat, khususnya nilai hormat.  

3. Keluarga Jawa  

Menurut Khaerudidin (2002:7) Keluarga adalah suatu kelompok dari 

orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi, 

merupakan susunan rumah tangga sendri, berinteraksi dan berkomunikasi 

satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami isteri, 

ayah, ibu, putra-putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan 

merupakan pemelihara hubungan bersama. Menurut Geertz (1983:4) 

Keluarga Jawa sering disebut Somah, Somah adalah sebutan untuk keluarga 

inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang menjadi tempat terpenting an 

utama, di luar dari sanak saudaranya. Keluarga yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keluarga Jawa, yakni keluarga yang merupakan asli 

keturunan Jawa dan menerapkan nilai dan budaya Jawa. Keluarga Jawa ini 

tinggal di Desa Cemanggah Lor.  
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kajian-kajian yang relevan dengan Penelitian 

 Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta 

memberikan penguatan. Penelitian tentang nilai dalam masyarakat Jawa 

sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbandingan 

penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis adalah pada tempat 

kajian, fokus penelitian, metode penelitian dan waktu. Hasil dari 

penelitian terdahulu membantu penulis untuk memperoleh gambaran 

tentang nilai-nilai dalam masyarakat jawa dan membantu agar penelitian 

ini menjadi lebih baik serta sebagai pedoman bagi penulis.  

 Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dadan Adi Kurniawan (2011) 

dengan judul “Nilai Edukatif dalam Budaya Jawa sebagai bentuk 

investarisasi dan transformasinya penguat karakter (studi kasus di 

lingkungan priyayi di Surakarta)”. Penelitian ini menggunakan bentuk 

penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep nilai-nilai edukatif dalam 

budaya Jawa di lingkungan keluarga priyayi (trah keraton) di Surakarta. 

Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi nilai 

budaya Jawa dan relevansinya sampai sejauh ini dalam rangka 

memperbaiki sekaligus membangun karakter. Hasil penelitian yakni (1) 
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Nilai-nilai edukatif dalam budaya Jawa teridentifikasi menjadi 28 nilai. 

Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu religius, hormat, rukun, tolong-

menolong, keselarasan, peduli, rendah hati, menghargai, setia, jujur, adil, 

ikhlas, kreatif, kerja keras, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, ulet, 

mandiri, berani, kuat, rela berkorban, konsisten, waspada, tabah dan 

sabar, pandai bersyukur, demokratis, cinta persatuan dan kesatuan. (2) 

Transformasi nilai budaya Jawa dalam keluarga priyayi di Surakarta 

terklasifikasi menjadi dua macam. Pertama adalah keluarga priyayi yang 

tinggal di sekitar lingkungan keraton tergolong mengalami transformasi 

progress yaitu perubahan atau pergeseran nilai budaya ke arah kemajuan. 

Yang kedua, keluarga priyayi yang tinggal jauh dari lingkungan keraton 

juga tergolong menga-lami transformasi progress tetapi tingkat 

transformasi regress (ke arah kemunduran) lebih tinggi dibandingkan 

dengan keluarga priyayi yang tinggal di sekitar lingkungan keraton, (3) 

Nilai-nilai edukatif dalam budaya Jawa relevan dengan 16 nilai karakter 

yang dikemukakan oleh Raharjo dan 18 nilai karakter yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 2010. 

Penelitian ini memiliki persamaan yakni meneliti mengenai 

transformasi atau perkembangan nilai budaya Jawa. Perbedaan dari 

penelitian Dadan ini yakni terletak pada sasaran dan focus penelitian. 

Sasaran penelitian oleh Dadan ini ditujukan kepada keluarga priyayi 

sedangkan sasaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditujukan 

untuk masyarakat jawa umum, baik priyayi, santri atau abangan. Fokus 
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penelitian yang dilakukan oleh Dadan memiliki focus kajian yang sangat 

luas kurang lebih ada 18 nilai, sedangkan focus penelitian oleh peneliti 

difokuskan pada satu nilai yakni nilai hormat yang sangat terkait dengan 

unggah-ungguh.  

Kedua diambil dari jurnal internasional mengenai nilai dari 

masyarakat jawa oleh Elisabet Titik Murtisari (2011) dengan judul Some 

Traditional Javanese Values in NSM: From God to Social Interaction. 

Jurnal ini membahas sejumlah nilai-nilai tradisional jawa dan interaksi 

budaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memecahkan konsep nilai-

nilai jawa yang kompleks menjadi sederhana tanpa adanya 

etnosentrisme. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa nilai-nilai tradisional  

dalam masyarakat Jawa mengarah pada harmoni sosial masyarakat. 

Harmoni sosial dalam masyarakat dapat diperoleh dari kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

Persamaan penelitian Titik Murtisari dengan penelitian yang akan 

dilakuakan oleh peneliti yakni mengkaji mengenai nilai dalam 

masyarakat Jawa. Perbedaan penelitian Titik dengan peneliti yakni pada 

tujuan penelitian. Tujuan penelitian oleh Titik yakni memecahkan nilai 

dalam budaya Jawa yang kompleks menjadi sederhana, sedangkan yang 

akan dilakukan oleh peneliti hanya bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana nilai dalam masyarakat Jawa diterapkan saat ini dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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Ketiga diambil dari jurnal nasional mengenai pergeseran bahasa jawa 

oleh Hari Bakti Mardikantoro (2007) mengenai “Pergeseran Bahasa Jawa 

dalam Ranah Keluarga pada Masyarakat Multibahasa di Wilayah 

Kabupaten Brebes”. Tujuan penelitian ini yaitu mengungkap pola 

pergeseran bahasa Jawa di wilayah kabupaten Brebes dan faktor yag 

mempengaruhi pergeseran penggunaan bahasa Jawa. Hasil penelitian ini 

membahas tentang adanya pergeseran bahasa jawa, pergeseran tersebut 

tampak dalam pola hubungan antara anggota dalam keluarga. Pergeseran 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor (1) situasi tuturan (2) latar 

belakang etnik (kemampuan bahasa anggota keluarga) (4) hubungan 

kekerabatan (5) topik pembicaraan. Pergeseran bahasa Jawa dalam ranah 

keluarga di Kabupaten Brebes itu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

sosial. Faktor tersebut adalah (1) situasi tuturan (2) latar belakang etnik 

(3) kemampuan bahasa anggota keluarga (4) hubungan kekerabatan dan 

(5) topic pembicaraan.  

Persamaan dari penelitian Hari Bakti yakni pada tujuan penelitian 

yang sama-sama mengkaji pola pergeseran pada masyarakat Jawa. 

Perbedaan penelitian Hari Bakti yaitu penelitiannya berfokus pada 

pergeseran bahasa jawa saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lebih luas yakni unggah-ungguh atau tata krama masyarakat 

Jawa, termasuk di dalamnya terdapat bahasa jawa.  

Keempat penelitian yang diambil dari jurnal internasional mengenai 

nilai yang ada dalam masyarakat melayu termasuk Indonesia. Goddard, 
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Chiff (2001) judul Sabar, Ikhlas, Setia- Patient, Sincere, Loyal? 

Contrastive Semantics of some “virtues in malay and English. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui makna dan pengaruh penggunaan 

kata ikhlas, sabar dan setia bagi orang melayu dan kaitannya dengan nilai 

hormat melayu. Hasil dari penelitian ini bahwa kata ikhlas, sabar dan 

setia merupakan nilai-nilai kebajikan budaya tradisional masyarakat 

melayu. Budaya melayu tersebut mengarahkan bahwa masyarakat 

melayu lebih mementingkan penghormatan kepada orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Goddard ini memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama 

mengkaji mengenai nilai yang ada dalam masyarakat melayu, termasuk 

masyarakat Jawa. Perbedaanya yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Goddard ini menggali makna nilai-nilai yang sangat berpengaruh bagi 

kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti mengkaji mengenai pola pergeseran nilai yang ada di dalam 

masyarakat melayu, termasuk masyarakat Jawa.  

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Gita Aulia Nurani, dkk (2012) 

yang membahas mengenai “Pembentukan Karakter dalam Keluarga 

Jawa”. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan etnografi”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

pola interaksi dalam keluarga Jawa dan budi pekerti atau karakter dalam 

keluaraga Jawa yang membahas tentang pola interaksi dalam keluarga, 

penanaman budi pekerti dan pembentukan karakter yang diajarkan dalam 
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keluarga Jawa. Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa dalam 

keluarga jawa mengajarkan budi pekerti untuk membentuk karakter 

seperti jujur, tolong-menolong, ibadah, sopan-santun, disiplin dan 

kebaikan. Bentuk-bentuk kegiatan orang tua dalam membentuk karakter 

anak dalam keluarga yakni saat makan bersama, kumpul bersama, 

rekreasi, nonton televisi bersama, ibadah bersama dan bersih-bersih 

bersama. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yakni mengkaji mengenai pola interaksi dan budi pekerti 

yang ada alam keluarga Jawa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Gita 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada 

bagaimana cara pembentukan karakter anak dalam keluraga jawa 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni mengenai 

bagaimana perkembangan karakter masyarakat Jawa pada saat ini.  

2. KERANGKA KONSEPTUAL  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis, dan yang 

menjadi objek  dari  sosiologi  adalah  masyarakat  yang  dilihat  dari  

sudut  hubungan  antar manusia  dan  proses  timbal  balik  yang  timbul  

dari  hubungan  manusia  dalam masyarakat. Fokus dalam  penelitian  ini  

adalah  pergeseran unggah-ungguh dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.  

a. Konsep Sosialisasi menurut R. Diniarti F. Soe’oed 
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     Konsep sosialisasi dalam buku yang berjudul Sosiologi Keluarga 

(2004). Menurut R. Diniarti F. Soe’oed (2004) Sosisalisasi merupakan 

proses yang dilakukan individu agar dapat berperan sesuai dengan nilai 

yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu berada. Penelitian 

ini mengenai sosialisasi unggah-ungguh dalam keluarga Jawa yang 

disosialisaikan oleh orang tua kepada anaknya. Unggah-ungguh 

merupakan nilai yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat Jawa.  

Sosialisasi merupakan proses transmisi kebudayaan antargenerasi, 

karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu 

generasi. Syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah 

interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin 

berlangsung. Interaksi sosial yang ada dalam keluarga Jawa merupakan 

syarat penting untuk melakukan sosialisasi.  

Sosialisasi dapat disimpulkan bahwa melalui proses sosialisasi 

individu di harapkan dapat berperan sesuai dengan nilai yang berlaku 

dalam masyarakat dimana individu itu berada, oleh karena itu dapat 

mengetahui betapa pentingnya sosialisasi itu dalam keberlangsungan 

suatu masyarakat. Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk 

sosial sepanjang kehidupan sejak individu dilahirkan sampai meninggal 

dunia. Interaksi merupakan kunci berlangsungnya proses sosialisasi 

maka diperlukan agen sosialisasi, yakni pihak-pihak di sekitar individu 

tersebut yang mentransmisikan nilai-nilai tersebut atau norma-norma 

tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.  



18 
 

 

 

Sosialisasi tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa 

hambatan dalam sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Nasution 

(1999:127-128) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam 

proses sosialisasi (1) Kesulitan komunikasi, komunikasi merupakan 

proses interaksi dalam suatu stimulus (rangsangan) yang memperoleh 

suatu arti tertentu dan dijawab oleh orang lain (respon) secara lisan, 

tertulis maupun aba-aba. Kesulitan komunikasi dalam proses sosialisasi 

yakni apabila anak tidak mengerti apa yang diharapkan darinya atau 

tidak tahu apa yang diharapkan oleh masyarakat atau tuntutan 

kebudayaan atas kelakuannya. (2) Adanya pola kelakuan yang berbeda-

beda atau bertentangan. (3) Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat akibat modernisasi, industrialisasi, urbanisasi.  

Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yaitu 

sosialisasi primer dan sosialisasi sekuder. Sosialisasi primer adalah 

sosialisasi pada tahap-tahap awal kehidupan seseorang sebagai manusia. 

Pada tahap sosialisasi ini terjadi dijalani individu semasa kecil, di mana 

individu belajar menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder 

adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu ke dalam 

lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, 

dan lingkungan kerja. 

Peter L Berger (1990:239) Sosialisasi primer merupakan dasar dari 

sosialisasi sekunder. Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, tapi 

bisa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau 
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surat-menyurat, bisa berlangsung secara formal maupun informal, baik 

sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi 

kepentingan individu yang disosialisasikan ataupun individu yang 

melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa 

sepadan atau bertentangan.  

Penelitian mengenai unggah-ungguh ini masuk pada sosialisai primer 

yang merupakan sosialisasi pertama individu sejak kecil dalam keluarga 

Jawa. Penelitian mengenai nilai hormat ini mengarah pada proses 

sosialisasi di dalam keluarga mengenai nilai-nilai yang disepakati oleh 

masyarakat. Proses belajar anak didalam keluarga yang nantinya akan 

berpartisipasi di dalam masyarakat Jawa. Anak akan disosialisasikan 

oleh orang tuanya di dalam keluarga mengenai nilai-nilai yang 

disepakati oleh masyarakat termasuk nilai hormat. Nilai-nilai tersebut 

nantinya akan diinternalisasikan oleh anak-anak sehingga dapat menjadi 

panduan atau pedoman bagi anak dalam masyarakat. Menurut Berger 

bahwa sosialisasi merupakan proses belajar anak agar dapat 

berpartisipasi dalam masyarakat. Keluarga Jawa merupakan jembatan 

anak untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat.  

Menurut Soe’oed sosialisasi bukan hanya dilakukan dalam lingkungan 

keluarga saja, akan tetapi melibatkan pengajaran yang terus-menerus dan 

dilakukan sepanjang kehidupan manusia. Tanggung jawab sosialisasi 

setelah yang ada dalam keluarga biasanya berada di tangan lembaga atau 

orang-orang tertentu, tergantung pada aspek-aspek yang harus terlibat, 
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misalnya pendidikan agama diarahkan oleh orang tua sejak kanak-kanak 

dan oleh ustad setempat atau sekolah taman kanak-kanak berbasis 

agama, pendidikan profesi diberikan oleh para spesialis atau lembaga 

pendidikan kejuruan yang berkompeten dalam hal itu, dan lain-lain. 

Sosialisasi bisa dilakukan dengan sengaja, maupun terjadi secara tidak 

disadari ketika individu mengambil petunjuk mengenai norma-norma 

sosial.  

Sosialisasi dalam keluarga Jawa disampakan oleh Hildred Geertz 

dalam bukunya yang berjudul Keluarga Jawa (1983). Hubungan sosial 

yang ada dalam keluarga Jawa sangat berperan penting dalam 

perkembangan anak dalam masyarakat. Anak-anak dalam masyarakat 

Jawa mendapatkan latihan kesopanan sesuai dengan tata krama dalam 

budaya Jawa. Ibu menjadi seseorang yang paling dekat dengan sang 

anak dari pertama kehidupan hingga akhir khayat, berbeda dengan ayah 

karena kurang lebih sesudah umur 5 tahun, sang anak mungkin sudah 

tidak dekat dengan ayahnya karena sang anak harus menaruh hormat dan 

merendah kepada sang ayah. Seorang anak diajarkan untuk dapat hidup 

harmonis dengan sanak saudaranya juga dengan orang lain, jika sang 

anak tidak bertingkah laku baik maka ia akan mendapatkan sanksi 

langsung berupa hukuman agar anak tersebut tidak mengulanginya dan 

dapat bersikap patuh. 

Geertz (1983 : 22) menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 5 

atau 6 tahun dikatakan durung Jawa yang berarti belum menjadi 
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manusia Jawa. Durung Jawa merupakakan istilah yang muncul karena 

anak yang berumur kurang dari 5 tahun belum begitu kompleks dalam 

pengajaran nilai dan norma budaya Jawa. Sampai batas waktu tertentu 

masa kanak-kanak yang dibiarkan bermanja-manja itu terus berlangsung 

selama masa kanak-kanak. Namun secara perlahan-lahan tekanan 

ditimpakan pada anak untuk bertingkah laku secara sopan-santun, 

pendiam dan penurut. Sanksi pertama yang diterapkan bagi anak dalam 

mencapai tujuan ketaatan dan pengekangan diri ialah ancaman ibu 

bahwa suatu kekuatan tertentu diluar keluarga seperti roh jahat, anjing, 

orang asing, akan mengganggunya jika tidak bertingkah laku dengan 

baik.  

Geertz menambahkan saat mencapai umur diatas 5 tahun tingkah laku 

baik seorang anak tidak lagi dikukuhkan dengan ancaman langsung 

tetapi diganti menjadi isyarat-isyarat ketidaksetujuan yang cukup 

diberikan secara langsung. Sekarang anak tidak ditakuti dengan adanya 

orang asing namun lebih diarahkan bagaimana pendapat orang lain 

terhadap dirinya. Ancaman-ancaman yang dulunya berasal dari ayah 

ataupun ibu sekarang berganti menjadi ancaman atau ketidaksetujuan 

orang lain yang ada di luar keluarga. Anak-anak diajarkan untuk merasa 

isin, sungkan dan malu kepada orang lain di luar keluarga apabila anak 

melakukan pelanggaran-pelanggaran.  

Anak Jawa diseret masuk kedalam sistem pengekangan diri dan 

penghormatan yang kaku dalam hubungan antar pribadi semenjak ia 
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berusia 5 tahun dan ia mempelajari dengan baik secara moral berbagai 

tata krama dalam keluarga Jawa. Segi emosional dari perilaku yang 

penuh hormat itu berupa isin, sungkan dan wedi. Wedi, isin dan sungkan 

harus dipahami kapan dan bagaimana hal tersebut dilakukan maka 

dibutuhkan yang namanya “menjadi jawa”: menjadi sopan, bijak dan 

matang, singkatnya menjadi orang Jawa sepenuhnya.  

Struktur keluarga Jawa dalam keluarga dimainkan antara anak dengan 

ayah, sedangkan diluar keluarga dimainkan melalui hubungan dengan 

sanak saudaranya yang memungkinkan untuk mendapatkan sebuah 

variasi. Pola pengasuhan anak dalam keluarga Jawa bukan hanya 

dilakukan dalam lingkungan keluarga oleh orang tuanya, peran dari 

nenek, kakek, paman, bibi, sepupu dan kerabat yang lain memberikan 

sumbangan dalam membentuk seorang anak Jawa.  

b. Konsep Perubahan Sosial Budaya oleh Sztompka  

 Konsep perubahan sosial dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial 

(1993). Dalam penulisan ini penulis menggunakan konsep perubahan 

sosial. Perubahan sosial menurut Sztompka (1993) tercipta melalui teori 

sistem yang mengatakan bahwa manusia merupakan masyarakat yang 

kompleks. Pada tingkat makro, keseluruhan masyarakat dunia 

(kemanusian merupakan sebuah system. Pada tingkat menengah (mezo) 

negara bangsa dan kesatuan politik regional atau aliansi militer pun dapat 

dipandang sebagai sebuah sistem. Pada tingkat mikro, komunitas local, 

asosiasi, perusahaan, keluarga atau ikatan pertemanan yang diperlakukan 
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sebagai sebuah system. Perubahan sosial dapat dibayangakan sebagai 

perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Perubahan 

terjadi karena terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam 

jangka waktu yang berlainan. Berbicara tentang perubahan, dapat 

dibayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, 

berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan 

sesudah jangka waktu tertentu, untuk dapat menyatakan perbedaanya, 

ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat meski terus 

berubah (Strasser & Randal, 1981:16). 

Pengertian di atas menyatakan bahwa perubahan mencakup pada 

sistem sosial kemasyarakatan. Sistem sosial dapat diartikan sebagai 

sebuah komponen-komponen sosial yang saling berhubungan satu sama 

lain dan terus menerus. Perubahan komponen sosial yang dimaksud 

penulis adalah perubahan dalam keluarga Jawa mencakup nilai-nilai yang 

ada dalam keluarga Jawa tersebut. Terdapat perubahan nilai-nilai dalam 

jangka waktu yang berlainan, antara nilai-nilai pada zaman dahulu 

dengan nilai-nilai pada masa sekarang.  

Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan (1) perbedaan, 

(2) pada waktu yang berbeda, (3) diantara keadaan system sosial yang 

sama. Kaitannya dengan penelitian mengenai pergeseran nilai hormat 

dalam keluarga Jawa yakni terdapat suatu perbedaabn pola perilaku yang 

disebabkan karena adanya peregeseran nilai-nilai hormat. Kedua 

perubahan sosial terjadi pada waktu yang berbeda, yakni penerapan nilai 
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hormat pada zaman dulu berbeda dengan penerapan nilai hormat saat ini. 

Ketiga perubahan terjadi diantara system sosial yang sama. Sistem sosial 

yang ada dalam masyarakat Jawa yang mengalami perubahan pola 

perilaku.  

Sztompka manyatakan bahwa adakalanya perubahan hanya terjadi 

sebagian, terbatas ruang lingkupnya tanpa menimbulkan akibat besar 

terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sosial sebagai keseluruhan yang 

utuh, tak terjadi perubahan secara menyeluruh atas unsur-unsurnya meski 

di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Nilai-nilai dalam 

keluarga Jawa merupakan sistem sosial yang mikro, apabila terjadi 

perubahan dalam sistem sosial mikro maka akan terjadi perubahan yang 

lingkupnya kecil karena tidak begitu memberikan dampak yang besar 

secara langsung. Proses perubahan pada nilai-nilai ini berlangsung agak 

lambat dan sedikit demi sedikit.  

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung 

pada sudut pengamatan. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak 

sederhana, tetapi muncul sebagai akibat dari kombinasi atau gabungan 

dari hasil keadaan berbagai komponen. Perubahan sosial adalah 

perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial 

pada waktu tertentu (Farley, 1990 : 626).  

Perubahan sosial dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan dari 

Farley yakni bahwa perubahan sosial mengacu pada perubahan pola 
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perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu 

tertentu. Perubahan nilai hormat dalam keluarga Jawa memang mengarah 

pada perubahan dalam hubungan sosial meliputi pola komunikasi dan 

pola perilaku yang dapat berpengaruh pada struktur atau tatanan dalam 

masyarakat Jawa.  

Sztompka menekankan perubahan sosial pada perubahan struktural 

daripada jenis tipe yang lain karena perubahan struktural itu lebih 

mengarah kepada perubahan sistem sebagai keseluruhan ketimbang 

sistem sosialnya. Struktur sosial merupakan sejenis kerangka 

pembentukan masyarakat dan operasinya, apabila strukturnya berubah 

maka semua unsur lain juga berubah. 

B. KERANGKA BERPIKIR  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MASYARAKAT 
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KEBUDAYAAN 

JAWA 

UNGGAH-UNGGUH 
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Bagan 1. Kerangka pikir 

Bagan di atas menunjukkan masyarakat Jawa dengan 

kebudayaanya yang mana setiap masyarakat termasuk masyarakat 

Jawa memiliki kebudayaan, setiap masyarakat mempunyai 

kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan masyarakat ini nantinya 

mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku individu sehari-hari. 

Kebudayaan Jawa dalam penelitian ini dikhususkan kepada nilai dan 

norma masyarakat Jawa. Nilai yang sering dibahas dalam masyarakat 

Jawa adalah unggah-ungguh Jawa atau tata krama Jawa.  

Masyarakat bersifat dinamis, seiring perkembangan zaman 

maka akan terjadi perubahan. Masyarakat Desa Cemanggah Lor 

merupakan Desa yang sedang mulai mengikuti perkembangan 

tersebut. Penulis ingin melihat bagaimana pergeseran atau perubahan 

tersebut dengan studi kasus di Desa Cemanggah Lor. Penelitian ini 

kemudian difokuskan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi 

unggah-ungguh dan bagaimana pergeseran unggah-ungguh tersebut 

dengan menggunakan konsep sosialisasi dari soe’oed dan sosialisasi 

KONSEP SOSIALISASI OLEH 

SOE’OED DAN GEERTZ 

 KONSEP PERUBAHAN  

SOSIAL BUDAYA OLEH 

SZTOMPKA 
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dalam keluarga Jawa oleh Geerzt serta konsep perubahan sosial oleh 

sztompka.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1) SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Unggah-ungguh tetap disosialisasikan dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor, dimulai sejak anak berumur 4 tahun yakni 

pengajaran berbahasa Jawa dan berperilaku sopan. Agen-agen 

sosialisasi yang telibat selain orang tua yakni kerabat dan para guru 

disekolah. Proses sosialisasi di Desa Cemanggah Lor tidak berjalan 

dengan lancar karena ada kendala-kendala yakni lemahnya sosialisasi 

orang tua, orang tua hanya memberikan nasihat untuk praktik 

langsung orang tua jarang yang melakukannya bahkan terkadang 

orang tua secara tidak sadar mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan nilai Jawa. Kedua anak-anak dalam keluarga Jawa di Desa 

Cemanggah Lor mengikuti dan meniru hal-hal yang ditampilkan di 

Televisi dan gadget.  

b. Unggah-ungguh di Desa Cemanggah Lor mulai bergeser. Pergeseran 

unggah-ungguh dapat dilihat dari cara berinteraksi dalam masyarakat, 

yakni dalam penggunaan bahasa Jawa, dalam berperilaku anak-anak di 

Desa Cemanggah Lor. Faktor penyebab dari bergesernya unggah-

ungguh karena berkurangnya proses sosialisasi dari orang tua 

khususnya peran ibu sebagai pusat sosialisasi karena kuatnya 
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intervensi agen-agen sosialisasi yang baru, seperti lembaga 

pendidikan, televisi, media sosial sebagai akibat dari perubahan sosial 

yang terjadi di Cemanggah Lor.  

2) SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Bagi keluarga muda di Desa Cemanggah Lor, memberikan sosialisasi 

Unggah-ungguh kepada anak sejak usia dini.  

b. Bagi masyarakat Jawa di Desa Cemanggah Lor, memberikan 

sosialisasi mengenai unggah-ungguh kepada generasi muda sejak dini, 

dibantu oleh pihak-pihak seperti perangkat desa, pemuka masyarakat 

dan guru.  

c. Bagi Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

memberikan pengarahan yang bertujuan melestarikan budaya Jawa di 

Desa Cemanggah Lor contohnya dengan mewajibkan berbahasa Jawa 

ketika ada rapat/perkumpulan atau kebijakan lain yang mengarah pada 

pelestarian budaya Jawa. 
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